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Електронно издание на Централно военно окръжие                                                             Брой 04/ 2021 г. 

 

 
Сливен 

На 14.04.2021 г., в гр. Котел бяха отбелязани 200 

години от рождението на Георги Стойков Раковски-

патриарх на българското национално освободително 

движение. Честването започна с празнично шествие, 

тържествен водосвет и издигане на националното знаме 

на Република България. 

Почетния строй на военнослужещите прие коман-

дирът на военно формирование 22220 – Сливен, пол-

ковник Любомир Вачев. За първи път прозвуча и марша 

„Раковски“, създаден в памет и в чест на Г. С. Раковски, 

по повод 200 години от рождението на националния ни 

герой. Текстът на марша е по стихове на народния поет 

Иван Вазов от стихосбирката „Епопея на забравените“, 

музиката е създадена от подполковник Ради Радев – 

възпитаник на „Национално училище за фолклорни изкуства“ и Главен диригент на Българ-

ската армия. 

Беше проведена и тържествена заря-проверка с участието на началника на Военна ака-

демия „Г. С. Раковски“, генерал-майор Груди Ангелов. В организационния екип за провеж-

дане на тържествата участва ц. сл. Екатерина Дончева - експерт в офиса за военен отчет в 

община Котел.  
 

    Добрич 

 

   На 27.04.2021 г., по повод 10 годишния юбилей от 

създаването на Централно военно окръжие, 

военнослужещите и ц. сл. 

Гинка Иванова от Военно 

окръжие II степен – Доб-

рич се включиха в залеся-

ването на символичните 

100 броя млади дъбови 

дръвчета, оформящи за-

щитните поясни зони от областта, в помощ на служителите от 

Държавно горско стопанство – Добрич.  

 

 
 

Важни събития и годишнини  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Пловдив 

 

На 07.04.2021 г., началникът на Военно окръжие І степен – Пловдив, полковник Сте-

фан Паскалев връчи на подполковник от запаса и 

ветеран от войната Борис  Гърнев почетна значка 

на Министерството на отбраната, във връзка с на-

вършването му на 99 години. В церемонията 

участва и експертът в офиса за военен отчет Ата-

нас Хаджиев, който е и председател на Областния 

управителен съвет на Съюза на ветераните от 

войните на България в област Пловдив. 

Борис Гърнев е роден на 25.01.1922 г. в село 

Илинден, Гоце Делчевско. На три години остава 

сирак. Баща му е участник в Македоно-

одринското опълчение и при погромите  през 

1925 г. е убит. Самият той участва в първата и втората фаза на Втората световна война. 

Сражава се на територията на Република Северна Македония и Унгария. Награден е с орден 

„За храброст“. След войната е кмет на родното си село. По-късно служи в редовете на Бъл-

гарската армия. Стига до военно звание „подполковник“. След това работи в „Български 

пощи“ – Пловдив, а междувременно завършва задочно „Икономика на съобщенията“. От 

пенсионирането си до сега взема активно участие в дейността на Съюза на ветераните от 

войните на България (СВВБ). Бил е заместник-председател на Общинския съвет на СВВБ в 

община „Родопи“, а от 15.3.2013 г. е заместник-председател на Областния управителен съ-

вет на СВВБ-Пловдив. От 2019 г. е избран за член на Централния управителен съвет на 

СВВБ. 

 

Разград 

 

Със заповед на началника на Централно 

военно окръжие – полковник Георги Петков, 

областният управител на област Разград е удос-

тоен с предметна награда. За дългогодишна от-

лична съвместна работа между Военно окръжие 

II степен – Разград и областната администрация 

на област Разград, оказано съдействие при по-

пуляризиране на военната професия и издигане 

престижа на въоръжените сили на Република 

България, ръководството на Централно военно 

окръжие удостои с „Почетен кортик в луксозна 

кутия”, господин Гюнай Хюсмен, областен управител на област Разград. Наградата бе връ-

чена на 12.04.2021 г. от началника на Военно окръжие II степен – Разград, подполковник 

Диян Желев. Областният управител благодари за оказаната чест и изрази увереност, че доб-

рата съвместна работа между двете институции ще продължи и занапред. 

 

 

 

 

 

Връзки с органите на централната и местната власт 
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Шумен 

 

На 27.04.2021 г., ветеранът от Втората световна 

война майор д-р Велчо Радев навърши 99 години. По 

случай своята достолепна годишнина, той беше посетен 

в дома си от кмета на община Шумен, господин Любо-

мир Христов и началника на Военно окръжие II степен 

– Шумен, подполковник Георги Георгиев. В деня на 

своя личен празник ветеранът получи поздравителни 

адреси с пожелания за здраве и дълголетие, както и по-

даръци от кмета и от името на Областния съвет на 

СВВБ. Майор д-р Велчо Радев е участвал в заключителния етап на Втората световна война, 

воювал в 5-ти артилерийски полк, а след войната се посвещава на лекарската професия.  

 

По традиция, дни преди големия християнски празник Велик-

ден, ветераните от област Шумен бяха зарадвани. По инициатива на 

Областния съвет на СВВБ и Военно окръжие II степен – Шумен все-

ки ветеран получи пакет с хранителни продукти, които бяха разда-

дени от служители на военното окръжие в града. 

 

Силистра 

 

В навечерието на Великден, ветеранът от Втората световна война Кънчо Тодоров Къ-

нев на 97 години получи пакет с хранителни продукти. Продуктите бяха връчени от майор 

Здравка Михайлова – заместник-началник на Военно окръжие II степен – Силистра. 

В духа на ползотворното съвместно сътрудничество на Военно окръжие II степен – Си-

листра и Дирекция „Бюро по труда” – Силистра по набиране на кандидати за военна служба 

и служба в доброволния резерв, на 08.04.2021 г., подполковник Ивайло Александров – на-

чалник на Военно окръжие II степен – Силистра връчи юбилейно издание „140 годи-

ни военни окръжия” на госпожа Милена Перчемлиева – директор на ДБТ Силистра. 

 

 
Шумен 

 

По повод предстоящия празник на Българската 

армия – 6 май, за поредна година, служители от Общин-

ска администрация в град Нови пазар се погрижиха за 

почистването и освежаването на пространството около 

военните паметници в село Беджене (община Нови па-

зар, област Шумен).  

На 26.04.2021 г., служители от Общинско предп-

риятие – БКС, гр. Нови пазар почистиха  пространствата 

около „Паметник на загиналите в Отечествената война 

1944-1945 г, кандидат подофицери Иван Георгиев и 

Станчо Станев” и „Паметник на загиналите във войните 

1912-1913 г. жители на село Беджене”, като отстраниха 

множество бурени, храсти и треви със специализирана 

техника.  

Взаимодействие с военни формирования и структури 
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В ежегодното почистване на военните паметници се включиха и служители на Военно 

окръжие II степен – Шумен. Село Беджене е най-малкото село от Шуменска област, в което 

се намират три от военните паметници на територията на област Шумен. 

 

В навечерието на предстоящите Великденски празници, прост-

ранството около Православен храм „Успение на Пресвета Богородица” 

в шуменския квартал Макак бе почистено. Родолюбивата инициатива 

се осъществи с помощта на военнослужещи от 29-

ти механизиран батальон – Шумен и служители на 

Военно окръжие II степен – Шумен.  

Надвисналите клони и буйната растителност 

около храма бяха отстранени, а оградата бе укре-

пена. Допълнително беше отстранена рушащата 

се мазилка на фасадата на храма. 

След подобряване на облика на църквата, жителите на кв. Макак се 

надяват да успеят да намерят нужните средства за ремонт на покрива и 

измазване на външната фасада на храма, за да го съхранят за идните 

поколения. 

 

 
Добрич 

 

Последната вакантна длъжност от длъжностното разписание на Военно 

окръжие II степен – Добрич беше успешно заета през месец април. Със 

заповед на началника на Централно военно окръжие - полковник Геор-

ги Петков от 12.04.2021 г., Генади Ганчев беше назначен като резервист 

на длъжност „младши експерт III степен” в сектор ВОКНА на Военно 

окръжие II степен – Добрич, с военно звание по резерва „капитан”. На-

чалникът на Военно окръжие II степен – Добрич, капитан II ранг Бисер 

Бонев тържествено връчи на новоназначения екземпляр от договора за 

служба в доброволния резерв, като му пожела успешна съвместна рабо-

та в бъдеще. 
 

 
Кюстендил 

 

За времето 20 и 21 април 2021 г., началникът на Военно окръжие ІІ степен – Кюстен-

дил, подполковник Димитър Димитров и заместник-началникът на Военно окръжие ІІ сте-

пен – Кюстендил, той и началник на сектор, майор Росен Наков, взеха участие в съвместно 

практическо занятие между Военно окръжие ІІ степен – Благоевград и военно формирова-

ние 26400–Благоевград. На проведеното занятие беше обсъдена темата „Доставяне на за-

пасни и техника-запас от военните окръжия и организация на работа на пунктовете за прие-

мане на запас (ППЗ) за личен състав и за техника-запас”, с цел уеднаквяване на действията 

на военните окръжия. 

 

 

 

Обучения, семинари и стажове 
 

Назначаване и освобождаване на военнослужещи 
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Ловеч 
 

На 27.04.2021 г., в Учебен център „Николаево” беше проведена учебна стрелба с 9 мм. 

пистолет „Макаров”, в която участваха военнослужещи и цивилни служители от Военно 

окръжие II степен – Ловеч. 

 

 
Шумен 

След възстановяването на присъствената форма 

на обучение, през месец април, Военно окръжие II сте-

пен – Шумен, създаде необходимата организация за 

провеждане на планираните занятия за подготовката на 

гражданите на Република България в 9-ти и 10-ти клас.  

Военнослужещи от военното окръжие проведоха 

отложените занятия с ученици от ОБУ „Христо Ботев” 

с. Ивански (община Шумен) и СУ „Васил Левски” гр. 

Нови пазар.  

Подрастващите се запознаха с част от индивиду-

алното снаряжение на войника. Любопитството им бе 

провокирано и от 57 мм. снаряди, които бяха предоставени безвъзмездно от фирма „Дуна-

рит” АД, гр. Русе. По-голямата част от занятията с учениците от област Шумен са планира-

ни да се проведат под формата на комплексни занятия в дните 31 май и 1 юни 2021 г., в 

рамките на „Дни на отворени врати” във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.  

 

Кюстендил 

 

През месец април продължи воденето на подготовката на гражданите на Република 

България в 9-ти и 10-ти клас от средните училища за усвояване на знания свързани със за-

дълженията им по отбраната на страната. 

При провеждане на занятията в присъствена форма на обучение се спазваха стриктно 

мерките за неразпространение на COVID-19, в присъствието на класните ръководители и 

при използване на мултимедия за презентиране на лекциите. При преминаване на училища-

та в дистанционна форма на обучение лекциите се предоставят в електронен вариант на ди-

ректорите на училищата за провеждане на занятията от класните ръководители, съгласно 

изготвените графици. 
 

 
Добрич 

 

На 20.04.2021 г., началникът и заместник-началникът на Военно 

окръжие II степен – Добрич, по покана на регионалния исторически 

музей в града, посетиха откриването на изложба на тема „Пред олтара 

на Свободата, Априлското въстание на север от Балкана”, поместена в 

зала „Възраждане” на Художествена галерия – Добрич. В мащабната 

изложба, участваха експонати от фонда на РИМ – Добрич, музеите във 

Велико Търново, Габрово, Шумен, Севлиево, Варна и Бяла черква. 

Представители на 46 пехотен Добрички полк към Национално движе-

Творческа дейност на военнослужещи и цивилни служители 

Подготовка на българските граждани за отбраната на страната 
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ние „Традиция” също взеха участие с оръжия и снаряжение от личните колекции на члено-

вете на военноисторическия клуб. Бяха изложени лични вещи на ръководители и участници 

във въстанието. 

 
Кюстендил 

 

Младши сержант Людмил Кечев - старши специалист ІІ степен 

във Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, беше повишен във во-

енно звание „сержант”, със заповед на началника на Централно во-

енно окръжие, считано от 01.04.2021 г. Церемонията се състоя във 

Военно окръжие ІІ степен – Кюстендил, където началникът на воен-

ното окръжие в града, подполковник Димитър Димитров връчи па-

гоните на сержант Людмил Кечев, а ц. сл. Любослава Георгиева 

прочете заповедта на началника на Централно военно окръжие, пол-

ковник Георги Петков. Подполковник Димитър Димитров и личният 

състав на Военно окръжие ІІ степен –Кюстендил, пожелаха на сер-

жант Людмил Кечев здраве и професионални успехи.  
 

Други 


